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Peugeot 208
1.2 PureTech Urban Soul
Bouwjaar:

2015 (28 december 2015)

Massa:

950 kg

Max trekgewicht:

1.150 kg

Tellerstand:

82.277 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

HP-900-K

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

82 PK

€ 9.700,Exterieur
Metaalkleur

Parkeersensor achter

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Extra getint glas

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

mistlampen voor

Infotainment
Audio-navigatie full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio cd speler

USB Aansluiting

Interieur
Airco

Cruise control

12Volt aansluiting

12Volt aansluiting

Achterbank in delen neerklapbaar

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen achter

Multifunctioneel stuurwiel

Start/Stop systeem

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Toerenteller

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

Elektronisch Stabiliteits Programma

Isoﬁx

Bijzonder nette en keurig onderhouden Peugeot 208 Urban Soul uitgevoerd in de chique kleur ”Noir Perla Nera” die wordt aangedreven door de
zuinige doch vlotte 1.2 PureTech benzinemotor gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met 5 verzetten. Dit in vijfdeurs uitgevoerde
exemplaar is voorzien van een aantal ﬁjne opties als airconditioning, full map navigatiesysteem met bluetooth autotelefoon en parkeersensoren
aan de achterzijde. Daarnaast biedt de prettige Peugeot i-Cockpit met het sportieve compacte stuur en hooggeplaatste tellers een ﬁjne
overzichtelijkheid.
Dit exemplaar is op 28 december 2015 nieuw geleverd door Peugeot dealer Nefkens Brabant uit Veldhoven en jaarlijks keurig volgens schema
onderhouden (zie foto’s). De laatste onderhoudsservice is door Autobedrijf Pheifer uit Sneek uitgevoerd bij 82.227 kilometer. De APK is geldig tot
en met 28 december 2021. Hiermee bieden wij de Peugeot rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie.
Verder is de Peugeot 208 voorzien van airconditioning, full map navigatiesysteem met bluetooth autotelefoon en audio streaming, LED
dagrijverlichting en achterlichten, parkeersensoren aan de achterzijde, ISOFIX aansluitingen op de achterbank, elektrisch bedienbare ramen aan
de voorzijde, elektrisch bedien- en inklapbare buitenspiegels, metallic lak, cruise control, multifunctioneel stuurwiel, start en stop systeem,
boordcomputer, bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar enz..
De originele boordmap is aanwezig met daarin de bijbehorende instructieboekjes, ingevuld onderhoudsboekje inclusief diverse facturen, 2 sleutels
waarvan 1 op afstandbediening en het NAP certiﬁcaat.

